
O ρόλος των αφαιμαξομεταγγίσεων στην αντιμετώπιση 

των οξέων και χρόνιων επιπλοκών της Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου στην εποχή των νέων θεραπειών 

Code of 
Conduct

Ντελίκου Σοφία
Αιματολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνη  Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου



Δήλωση συμφερόντων 

▶ Το περιεχόμενο της ομιλίας αντανακλά τις τρέχουσες απόψεις της βιβλιογραφίας

▶ Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα
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▶ Σημειακή μετάλλαξη με αποτέλεσμα την
αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη
στη θέση 6 του πολυπεπτιδίου της σφαιρίνης στη β-
αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης με αποτέλεσμα την
δημιουργία μιας νέας αιμοσφαιρίνης.

▶ Υπάρχουν διάφορες μορφές και συνδυασμοί: HbSC,
SE, Sβ+, Sβ0.

▶ HbSS και HbSβ0 αποτελούν τις πιο συχνές μορφές
στον Ελλαδικό χώρο.



επιδημιολογία αιμοσφαιρινοπαθειών

στην Ελλάδα

▶ ενδημούν σε περιοχές με πολλά κρούσματα ελονοσίας στο παρελθόν (Καρδίτσα, Αρτα

Βοιωτία, Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Ηλεία κλπ)

▶ σήμερα, πρακτικά οι μετακινήσεις και οι μετανάστες διέσπειραν τους γόνους σε όλη 

την Ελλάδα

▶ ΔΕΝ υπάρχει νομός της Ελλάδος ΧΩΡΙΣ αιμοσφαιρινοπάθεια



Σήμερα, θεωρείται ότι η ΔΝ είναι μια

χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση

ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων μονοκυττάρων 

αύξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσης (CRP,TNF,IL)

Ενεργοποίηση μορίων προσκόλλησης στο ενδοθήλιο(ιντεγκρίνες, η 

θρομβοσπονδίνη, η Ρ-σελεκτίνη, αντιγόνα της ομάδας αίματος 

Lutheran, το VCAM-1 )

η χρόνια αναιμία  

ιστική υποξία 

νεοαγγείωση

μέσω ενεργοποίησης HIF-1 

(hypoxia inducible factor) 

dependent factors και iNOS 

(NOS synthase), VEGF και 

ερυθροποιητίνη.
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Παθοφυσιολογία δρεπανοκυτταρικής νόσου





Οξείες επιπλοκές 

• Οξεία επώδυνη κρίση

• Οξύ θωρακικό σύνδρομο

• Οξύ ισχαιμικό/αιμορραγικό εγκεφαλικό

• Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

• Οξεία απώλεια όρασης 

• Οξύς ηπατικός εγκλωβισμός

• Οξύς σπληνικός εγκλωβισμός

• Girdle syndrome-σύνδρομο μεσεντέριου

δρεπάνωσης

Χρόνιες  επιπλοκές 

• Χρόνιος πόνος

• Επιπλοκές από το αναπνευστικό

• Καρδιολογικές επιπλοκές

• Επιπλοκές από το ΚΝΣ

• Νεφρικές επιπλοκές

• Γαστρεντερολογικές επιπλοκές

• Αιματολογικές επιπλοκές

• Ενδοκρινολογικές επιπλοκές
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https://www.google.com/search?q=apheresis&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-1-ab



Μια διαδικασία στην οποία το αίμα του ασθενούς ή 
του δότη περνά μέσω μιας ιατρικής συσκευής που 
διαχωρίζει ένα ή περισσότερα συστατικά του αίματος 
και επιστρέφει το υπόλοιπο με ή χωρίς εξωσωματική 
θεραπεία ή αντικατάσταση του διαχωρισμένου 
συστατικού.

American Society for Apheresis



1870s

http://worldapheresis.org/wp-content/uploads/2015/07/CDLposter.png; https://www-
03.ibm.com/ibm/history/exhibits/healthcare/healthcare_08.html

1940s-1950s 1960s
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IBM - George 
Judson βοηθά στην 

ανάπτυξη 

αυτοματοποιημένης 

αφαίρεσης, IBM 

2990

http://worldapheresis.org/wp-content/uploads/2015/07/CDLposter.png


Μέθοδοι διαχωρισμού 

Centrifugation Filtration

Courtesy of Cardian BCT, Inc
Linz W, et al. Principles of Apheresis Technology. 
5th ed. American Society for Apheresis; 2014



Η αφαίρεση διαχωρίζει το ολικό αίμα με βάση τα συστατικά του

Araujo AB, et al. Cytotherapy. 2017 Jan;19(1):128-130.; Keever-Taylor C, et al. Blood 2014 124:3850;  Adapted from: Linz, W. et al. (2014). 

Principles of Apheresis Technology (5th ed.) Vancouver, British Columbia: ASFA.
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https://www.terumobct.com/Public/306670988.pdf



Schwartz, et al. Journal of Clinical Apheresis 31:149–162 (2016)

89 παθήσεις
179 ενδείξεις 

κατηγορια Περιγραφή νοσήματος 

Ι Νοσήματα που η αφαίρεση αποτελεί 1ης γραμμής θεραπεία

ΙΙ Νοσήματα που η αφαίρεση αποτελεί 2ης γραμμής θεραπεία

ΙΙΙ Ο ρόλος της αφαίρεσης δεν έχει τεκμηριωθεί- εξατομικευμένες περιπτώσεις

ΙV Μη ενδεικνυόμενες περιπτώσεις 



Ερμηνεία ASFA Guidelines – βαθμονόμηση κατά σειρά 
σημαντικότητας 

Schwartz, et al. Journal of Clinical Apheresis 31:149–162 (2016)



Padmanabhan, A et al. Journal of Clinical Apheresis 2019 Jun;34(3):171-354.

84 παθήσεις
157 ενδείξεις 
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Κατηγορία I – απόλυτη ένδειξη

κατάσταση Θεραπευτική διαδικασία 

Cutaneous T cell Lymphoma ECP

Polycythemia Vera RBC depletion

Sickle Cell Disease –Acute stroke or 
Stroke prophylaxis
or Iron overload prevention

RBC Exchange

Atypical HUS, factor H autoantibodies TPE

Thrombotic microangiopathy, Ticlopidine TPE

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura TPE



Κατηγορία II
2ης γραμμής θεραπεία – συμπληρωματική θεραπεία

Κατάσταση Διαδικασία

Severe Cold Agglutinin Disease TPE

HSCT, ABO incompatible –major mismatch TPE

Catastrophic Antiphosolipid Syndrome TPE

Hyperleukocytosis, symptomatic Leukocytapheresis

Sickle Cell Disease, Acute Chest RBC Exchange

Thrombocytosis. Symptomatic Thrombocytopheresis

Graft-vs- Host (Acute and Chronic) ECP



κατηγορία III

μη σαφείς ενδείξεις ή αποτελεσματικότητα

κατάσταση Διαδικασία

Sickle Cell Disease
Priapism
Multiorgan Failure
Splenic/hepatic sequestration
Pre-op
Pregnancy

RBC ex

Thrombocytosis- prophylactic 
or secondary

Platelet Reduction

TMA
Complement gene mutation
MCP mutation
Drug: Clopidergrel and  
Calcinurin Inhibors

TPE



Επικαιροποιήση ενδείξεων 2019

νόσημα Ένδειξη Categ
ory

Grade

Sickle cell disease, acute Acute stroke I 1C

Acute chest syndrome, severe II 1C

Other complications 
(priapism, multiorgan failure,
Splenic/hepatic sequestration; 

intrahepatic cholestasis)

III 2C

Sickle cell disease, non-acute Stroke prophylaxis/iron overload 
prevention

I 1A

Recurrent vaco-occlusive crises II (III)* 2B

Pregnancy II (III)* 2B

Pre-operative management III 2A

Padmanabhan, A et al. Journal of Clinical Apheresis 2019 Jun;34(3):171-354.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Εγκεφαλικό ως προφύλαξη STOP, STOP2 (high 
TCD)
SIT (SCI patients)
SWiTCH 1

CSSCD
Pegelow, et al., 1995

τυχαιοποιημένη
τυχαιοποιημένη

προοπτική
Αναδρομική 

προεγχειρητικά Vichinsky, et al. 1995
Al-Jaouni, et al. 2006 2

TAPS

τυχαιοποιημένη

Οξυ θωρακικό σύνδρομο
προφυλακτικα

θεραπευτικά

Styles et al., 2007
STOP 3

NACSSG 4

Emre, et al., 2005
Turner, et al., 2009
Mallouh, et al., 1998

τυχαιοποιημένη

Secondary analysis of 
RCT
Prospective cohort
Prospective cohort
Retrospective cohort
Retrospective cohort

Κυήση-κατ’επίκληση Koshy, et al., 1988 RCT

Νεφρική ανεπάρκεια Statius van Eps, et al. 
1967

Clinical trial?

αναιμία



• Ο εγκέφαλος στη Δ.Ν είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην ισχαιμία και το ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο.

• H επίπτωση είναι 11% έως την ηλικία των 20 ετών και >24% έως την ηλικία των 45(Ohene-

Frempong et al., 1998, Strouse et al., 2006). 

• Η εγκεφαλική αγγειοπάθεια είναι η πιο συνηθισμένη αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου 
σε παιδιά με Δ.Ν, αλλά αποτελεί  αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου μόνο σε 41% των 
περιπτώσεων σε ενήλικες (Calvet et al., 2015). 

• Οι ενήλικοι  ασθενείς μπορεί να έχουν άλλες συν-νοσηρότητες  
✓ Υπέρταση 
✓διαβήτης 
✓υπερλιπιδαιμία
✓Νεφρική δυσλειτουργία
✓Καρδιολογικά προβλήματα
✓Χρόνια αναιμία
✓Θρομβοφιλία
• Ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών δεν είναι απαραιτήτως 

εκείνοι που παρουσιάζουν συχνά επώδυνες κρίσεις
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Δρεπανοκυτταρική νόσος και εγκεφαλικό 



CVA, cerebrovascular accident; WBC, white blood cell.

Ohene-Frempong K, et al. Blood. 1998;91:288-94.
Verduzco LA, Nathan DG. Blood. 2009;114:5117-25.

Εγκεφαλικό σε Δ.Ν 

▪ Ισχαιμικό 

– 54% 
– Συχνότερο στην 1η 10ετία και 

μετά τα 30 έτη

– peak στα 2–5 έτη

▪ Αιμορραγικό 

– Συχνότερα στην 2η 10ετία της 
ζωής 

– risk factors: χαμηλή Hb, 
αυξημένα WBC, υπέρταση, 
χρήση στεροειδών 

▪ σιωπηλό

– Ακτινολογικά ευρήματα από την 
λευκή ουσία white-matter disease

– 10–30% ασχέτως ηλικίας

– Σχετίζεται με γνωσιακές
διαταραχές 
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Παιδιά με SCD έχουν 333 φορές υψηλότερη πιθανότητα εγκεφαλικού από τα 

παιδια με συγγενή καρδιοπάθεια ή χωρίς SCD 



Transcranial Doppler

R.J. Adams, personal data.

Before transfusion

After transfusion



Οξύ εγκεφαλικό 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις εντατική θεραπεία ή μονάδα αυξημένης φροντίδας 
• Νευροαπεικόνιση – εργαστηριακά
• Παρακολούθηση  κορεσμού οξυγόνου και χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου για διατήρηση 

κορεσμού πάνω από 95%
• Προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση του κλάματος και του υπεραερισμού διότι μπορούν να 

μειώσουν το PaCO2 και έτσι να επάγουν ή να επιδεινώσουν την εγκεφαλική ισχαιμία 
προκαλώντας αγγειοσυστολή

• Αποφυγή της υπότασης, της υποογκαιμίας, της υπερθερμίας, της υπεργλυκαιμίας
• Ενδοφλέβια πρόσβαση και ενυδάτωση με ισοτονικά υγρά, συνήθως σε 1,25 έως 1,5 φορές το 

κανονικό ρυθμό συντήρησης
• Απλή μετάγγιση για αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης σε περίπου 10 g / dL
• Διαχείριση σπασμών 
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Στη συνέχεια, μετά την επιβεβαίωση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
συνίσταται 

ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

Οι στόχοι της  αφαιμαξο μετάγγισης στο ισχαιμικό 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι 

να μειωθεί το ποσοστό της  αιμοσφαιρίνης S
στο <30% της συνολικής αιμοσφαιρίνης 

(τυπικά 15 έως 20%) 

να επιτευχθεί  ένα συνολικό επίπεδο 
αιμοσφαιρίνης περίπου 10 g / dL. 



NIH, National Institutes of Health. Adams RJ, et al. N Engl J Med. 1998;339:5-11.

STOP: transfusion reduces the 
risk of a first stroke in children with SCD
and abnormal TCD
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Risk reduction 92%
p < 0.001

STOP study διεκόπη πρόωρα το 1997

NIH recommends that all children with SCD should be screened for stroke risk 
using TCD; those at high risk should receive transfusion therapy

Μετά από 2 TCDs ≥ 200 cm/s, 

σε παιδιά 

2–16 years

Συστηματικές 

μεταγγίσεις HbS
< 30%

(N = 63)

End-point: επίπτωση των 

εγκεφαλικών (cerebral infarction 
or intracranial haemorrhage)

Standard care με 

περιστασιακές 

μεταγγίσεις ) (N = 67)



Treatment history of STOP trial  

Margaret T. Lee et al. Blood 2006;108:847-852

©2006 by American Society of Hematology

• Τα παιδιά με υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (TCD) τυχαιοποιήθηκαν για 

να λάβουν είτε τακτικές μεταγγίσεις αίματος είτε τυπική υποστηρικτική φροντίδα

με υδροξυουρία /μεταγγίσεις περιστασιακα.

• Μετά από ένα χρόνο, 10 παιδιά στην ομάδα πρότυπης φροντίδας είχαν ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά μόνο ένα παιδί στην ομάδα μετάγγισης είχε ένα 

εγκεφαλικό επεισόδιο.

• Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 90% του ρυθμού εγκεφαλικού επεισοδίου. 

• Ως αποτέλεσμα αυτών των ευρημάτων, η NIH συνέστησε να περατωθεί η μελέτη 

ένα χρόνο νωρίτερα.

• Συστάσεις: τα παιδιά με SCD που εντοπίζονται σε υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικού 

επεισοδίου πρέπει να λαμβάνουν τακτικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων.



Adams RJ, for the STOP 2 collaborators. N Engl J Med. 2005;353:2769-78.

STOP 2: continuing transfusion 
therapy reduces risk of stroke

Μετά ≥ 30 μήνες συστηματικών μεταγγίσεων , 79 SCD ασθενείς 

Με φυσιολογικό TCD 

Συνέχισαν τις μεταγγίσεις 

(N = 38)
Διέκοψαν τις μεταγγίσεις 

(N = 41)

End-point: εγκεφαλικό ή επιστροφή 

σε παθολογικό TCD

STOP 2 study halted prematurely in 2004

NIH οι μεταγγίσεις συνεχίζονται σε περιπτώσεις υψηλού ρίσκου
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• Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν ανέδειξε  

τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες για  την πρόληψη δευτεροπαθούς 

εγκεφαλικού επεισοδίου σε ενήλικες με Δ.Ν (Estcourt et al., 2017)

• Μικρές σειρές  δεδομένων υποστηρίζουν το ρόλο της μετάγγισης σε 

δευτεροπαθή πρόληψη.

• Μελέτες  αναφέρουν  ότι το 50% των ασθενών με Δ.Ν  είχαν δεύτερο 

εγκεφαλικό επεισόδιο εντός δύο ετών και 66% μέσα σε δέκα χρόνια 

(Powars et al., 1978)

• Ο υψηλότερος κίνδυνος φαίνεται να είναι νωρίς μετά το πρώτο εγκεφαλικό 

επεισόδιο, με το 80% των δεύτερων εγκεφαλικών επεισοδίων να  

παρατηρείται εντός 36 μηνών από το πρώτο 

• χρόνια προγράμματα μετάγγισης έχει αποδειχθεί στα ειδικά στα  παιδιά 

ότι  μειώνουν τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων εγκεφαλικών επεισοδίων 

(DeBaun, 2011, Lusher et al, 1976, Sarnaik et al 1979). 

• Συστήνεται η τακτική νευροαπεικόνιση με MRI/MRA 
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πρόληψη δευτεροπαθούς εγκεφαλικού επεισοδίου 
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ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗ Manual 

• Μειώνει  τον αριθμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων που περιέχουν 
παθολογική αιμοσφαιρίνη 

• Αντικατάσταση με την μετάγγιση μόνο 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων

• Δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η 
αιμοσφαιρίνη /αιματοκρίτης

• Μικρό  έλεγχο του κυκλοφορούντος 
όγκου και ισοζυγίου  υγρών

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

• Διαχωρισμός κυττάρων με φυγοκέντρηση

• Μειώνει  γρήγορα τον αριθμό των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων που περιέχουν παθολογική 
αιμοσφαιρίνη  με εξαιρετική ακρίβεια

• Διατηρεί ή τροποποιεί  τον αιματοκρίτη με 
ακρίβεια

• Πολύ μεγαλύτερο έλεγχο του κυκλοφορούντος 
όγκου και ισοζυγίου υγρών
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• η αυτόματοποιημενη αιμαφαίρεση προτιμάται έναντι της 

manual επειδή μπορεί να γίνει γρηγορότερα και να 

προκαλέσει λιγότερες αλλαγές  όγκου 

• Σε μια μελέτη που συνέκρινε τις αυτοματοποιημένες έναντι 

manual μεθόδων σε 39 παιδιά που έλαβαν χρόνια μετάγγιση 

για πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (1353 

συνολικά συνεδρίες μετάγγισης) και οι δύο μέθοδοι ήταν 

αποτελεσματικές και καλά ανεκτές, με μια μέση μείωση του 

ποσοστού των HgbS επιπέδων περίπου 20%

• Ιδιαίτερη προσοχή αντισώματα κατά των αντιγόνων Rh (E, C), 

Kell (K), Duffy (Fya, Fyb) και Kidd (Jk)
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Αφαιμαξο(μετάγγιση)
manual

The Management of Sickle Cell 
Disease, NIH Publication No.

02-2117, 4th edition, 2002.
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Οξύ θωρακικό σύνδρομο
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• Aπλή μετάγγιση αίματος (10 mL / kg ερυθρών αιμοσφαιρίων) για να 

βελτιωθεί  η ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου σε άτομα με συμπτωματικό 

ΑCS και συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης< 1 gr / dl κάτω από την αρχική τιμή. 

• Εάν η αρχική αιμοσφαιρίνη είναι >9 gr / dl ή υψηλότερη, μπορεί να μην 

απαιτείται μετάγγιση αίματος.

• επείγουσα μετάγγιση σε άτομα με ACS των οποίων ο κορεσμός οξυγόνου 

είναι κάτω από 90% παρά το συμπληρωματικό οξυγόνο ή / και με 

αυξανόμενη αναπνευστική δυσχέρεια, προοδευτικά πνευμονικά 

διηθήματα, μείωση της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης ή ταχεία πρόοδο των 

συμπτωμάτων.

• κάλυψη με αντιβιοτικά, κεφαλοσπορίνη τρίτης ή τέταρτης γενιάς μαζί με 

μακρολίδη i.v. 



▶ Η μετάγγιση αίματος 

• Βελτιώνει την οξυγόνωση των 

ιστών

• Μπορεί να καταστείλει το 

μυελό των οστών και να 

μειώσει την παραγωγή HbS

• Αποτρέπει τις επιπλοκές που 

σχετίζονται με την SCD

▶ επιπλοκές

• Υπεργλοιότητα του 

αίματος

• Αιμολυτικές και μη 

αιμολυτικές αντιδράσεις 

μετάγγισης

• Λοιμώξεις

• Αλλοανοσοποίηση

• Υπερφόρτωση σιδήρου 

που απαιτεί θεραπεία 

χηλίωσης

• υπερφόρτωση σιδήρο
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CRIZANLIZUMAB

❑ Για πρώτη φορά σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, οι ασθενείς με

δρεπανοκυτταρική νόσο μπορεί να έχουν άλλη θεραπευτική επιλογή για

τη μείωση των επώδυνων αγγειο-αποφρακτικών κρίσεων.

❑ Το crizanlizumab είναι εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι

της Ρ-σελεκτίνης.

❑ Η Ρ-σελεκτίνη βρίσκεται αποθηκευμένη στα κοκκία των ενδοθηλιακών

κυττάρων και αιμοπεταλίων και απελευθερώνεται στην κυτταρική

επιφάνεια όταν διεγείρεται από ισταμίνη, θρομβίνη, ενδοτοξίνες ή

υποξία κλπ.



CRIZANLIZUMAB



CRIZANLIZUMAB

❑ Ένα νέο φάρμακο που δρα εν τη γενέσει της επώδυνης κρίσης

❑ Διπλός ρόλος: προληπτικός-θεραπευτικός

❑ Ενθαρρυντικά αποτελέσματα

❑ Πιστεύουμε πως μέσω του παθοφυσιολογικού μηχανισμού 

θα έχουμε αναστροφή χρονίων βλαβών 
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Voxelotor (GBT440)

Αποτελέι έναν  ρυθμιστικό παράγοντα της  

αιμοσφαιρίνης (Hb) που

αυξάνει τη συγγένεια μεταξύ Hb-οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα την μειώση του πολυμερισμού της Hb
και της δρεπάνωσης των RBCs
και θα χορηγείται από το στόμα μία φορά την ημέρα



β-Globin LCRβAS3 Globin 

WPRERRE cPPT

ψ

SIN 
LTR

SIN 
LTR

HS2 HS3 HS4

Λήψη 

μυελού των 

οστών 

Απομόνωση 

αρχέγονων 

αιμοποιητικ

ών 

κυττάρων

Τροποποιήσ

η του 

γονιδιακού 

φορέα 

Χημειοθεραπεί

α 

Έγχυση των 

κυττάρων στον 

ασθενή 

Έλεγχος 

των 

κυττάρων

Αποτελέσματα
Ασφάλεια 

Κλινική μελέτη με αρχέγονα αιμοποιητικά 
κύτταρα 
Και γονιδιακή θεραπεία στη Δ.Ν 



Κλινικές μελέτες BlueBird Bio (ΔΝ)
Northstar HGB-205 & 206

• HGB-205

• Αύξηση της HbAT87Q τους 
πρώτους 6 μήνες και 
στους 3 ασθενείς

• Ασθενής 1204: 13 ετών
• Τιμή αιμοσφαιρίνης 12.4 g/dL (6.1 g/dL –

52% HbAT87Q) στο τελευταίο follow-up (35.2 
μήνες)

• Ασθενής 1207: 16 ετών
• Τιμή αιμοσφαιρίνης 10.0 g/dl (0.7 g/dl – 14%

HbAT87Q) στο τελευταίο follow-up (8.9 μήνες)

• 2 κρίσεις οξέος θωρακικού συνδρόμου και 3 
μεταγγίσεις μετά τη θεραπεία

• Ασθενής 1208: 21 ετών
• Τιμή αιμοσφαιρίνης 10.6 g/dl (2.7 g/dl – 46%

HbAT87Q) στο τελευταίο follow-up (6.0 μήνες)

• Καμία κρίση μετά τη θεραπεία

• HGB-206

• Group A: Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε 7 ασθενείς με ≥ 2 
χρόνια follow-up:

• Σταθερά επίπεδα  LentiGlobin και HbAT87Q μέσο follow-up: 24.2 μήνες (εύρος: 22.8 –
32.9)

• Μέσο ποσοστό διαμολυσμένων CD34+ cells: 25%

• Μέση δόση κυττάρων : 2.1 x 106 CD34+ cells

• Μέσο  VCN : 0.6

• Μέση τιμή (εύρος) ολικής αιμοσφαιρίνης στην τελευταία επίσκεψη: 9.1 (7.1 – 11.4) g/dL

• Group B: 2 ασθενείς μετά την αναβάθμιση του πρωτοκόλλου 
με ≥ 9 μήνες follow up:

• Ασθενής 1312: έλαβε LentiGlobin με την αναβαθμισμένη μέθοδο παραγωγής

• Τιμή αιμοσφαιρίνης 12.8 g/dL (7.2 g/dL – 56% HbAT87Q) στο τελευταίο follow-
up (9 μήνες)

• Ασθενής 1313: έλαβε μείγμα LentiGlobin με την αρχική και την αναβαθμισμένη μέθοδο 
παραγωγής

• Τιμή αιμοσφαιρίνης 11.0 g/dL (3.2 g/dL – 29% HbAT87Q) στο τελευταίο 
follow-up (15 μήνες)

• Group C: 6 ασθενείς μετά την αναβάθμιση του πρωτοκόλλου 
και της παραγωγής ιού, μέσος χρόνος follow-up 3 (1.2 – 6.0)
μήνες:

• 4/6 με follow up ≥3 μήνεςs, παρήγαγαν 3 – 6 g/dL HbAT87Q στους 3 μήνες

• 1 ασθενής παρήγαγε 8.8 g/dL HbAT87Q και συνολική αιμοσφαιρίνη 14.2 g/dL στους 6 
μήνες

• Μέσο ποσοστό διαμολυσμένων CD34+ κυττάρων: 81%

• Μέση δόση κυττάρων: 7.1 x 106 CD34+ cells

• Μέσο  VCN (copies per diploid genome): 4

• update: 15/07/2018
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Η δρεπανοκυτταρική νόσος αποτελεί πολυσυστηματικό νόσημα με 

ποικιλομορφία εκδηλώσεων.

Η αντιμετώπιση της, τις τελευταίες 10ετίες αύξησε το προσδόκιμο 

επιβίωσης των ασθενών.

Οι νεότερες θεραπείες είναι πολλά υποσχόμενες χωρίς όμως να 

αφήνουν στο περιθώριο τις «κλασσικές» θεραπείες.

Η αιμαφαίρεση πάντα θα έχει θέση στην αντιμετώπιση της Δ.Ν 

είτε ως προληπτικό μέτρο ή είτε ως θεραπευτικό .
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